TYEL-VAKUUTUKSEEN ILMOITETTAVAT ANSIOT
Työansio

Onko TyEL-palkkaa?

ALOITEPALKKIO
jos liittyy työhön ja työpanokseen
jos verrattavissa esim. keksintöön ja perustuu kustannushyötyyn

•
•

Kyllä
Ei

APURAHA

Ei

BONUS/TULOSPALKKIO

Kyllä

DIPLOMITYÖ/OPINNÄYTETYÖ
tehty työsuhteessa
ei työsuhteessa

•
•

Kyllä
Ei

HENKILÖKUNTAETU, ESIM. HENKILÖKUNTA-ALENNUS TAI KORKOETU

Ei

IRTISANOMISAJAN PALKKA
korkeintaan lakisääteiseltä ajalta, myös ilman työssäolovelvoitetta maksettu
vahingonkorvauksena maksettu irtisanomisaikaa pidemmältä ajalta
(eroraha, kultainen kädenpuristus, tukipaketti)
vahingonkorvaus laittomasta irtisanomisesta tai työsuhteen purkamisesta
korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana (ei työssäolovelvoitetta)

•
•
•
•

Kyllä
Ei
Ei
Ei

KEKSINTÖKORVAUS

Ei

KIRJOITUS-, LUENTO- JA ESITELMÄPALKKIO
jos liittyy omaan työhön
jos ei liity työhön

Kyllä
Ei

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET, TYÖN SUORITTAMISESTA JOHTUVAT KORVAUKSET
ESIM. PÄIVÄRAHA, ATERIAKORVAUS, KILOMETRIKORVAUS, TYÖVAATE- TAI TYÖVÄLINEKORVAUS
verohallituksen ohjeiden mukaiset määrät
siltä osin kuin ovat veronalaisia, eikä niistä ole sovittu työehtosopimuksella

Ei
Kyllä

LAHJA
ylimääräiset palkkaerät, esim. jouluraha, 13. kuukauden palkka, palvelusvuosipalkkio
työntekijän merkkipäivän johdosta annettu tavanomainen esine- tai rahalahja

Kyllä
Ei

LOMARAHA, LOMALLELÄHTÖRAHA, LOMALTAPALUURAHA,
LOMAPALKAN KOROTUS TAI MUU VASTAAVA

Kyllä

LOMAKORVAUS
työsuhteen aikana ja sen päättyessä maksettava vuosilomakorvaus

Kyllä

LUONTOISEDUT
asuntoetu, autoetu, puhelimen käyttöetu, ravintoetu ja vastaavat verotusarvon mukaan
tai sen puuttuessa käyvän arvon mukaan

Kyllä

LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOT
työsuhteessa palkkion maksajaan
vapaaehtoisesti vakuutetulle maksettu
ei työsuhteessa eikä vapaaehtoisesti vakuutettu

•
•
•

Kyllä
Kyllä
Ei

ODOTUSAJAN PALKKA

Ei

OPPISOPIMUS- TAI KOULUTUSAJALTA MAKSETTU PALKKA

Kyllä

OPTIOT JA NIIN SANOTUT SYNTEETTISET OPTIOT

Ei

OSAKEPALKKIO
kun edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä, ja palkkion lupaamisen ja
edun saamisen välillä on vähintään vuosi

Ei

OSINGONJAKO, VOITTO-OSUUS

Ei

•
•
•
•
•
•
•
•

•

PALKAN LISÄT JA KOROTUKSET
esim. ikälisä, palvelusvuosikorvaus, olosuhde-, vuorotyö-, ilta-, yötyö- ja hyvänmiehenlisä
ylityö-, sunnuntaityö- ja viikkolepokorvaus sekä hälytysluonteisesta ja seisokkityöstä
maksettava korotus
varallaolo-, arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset sekä rahana maksetut pekkasvapaakorvaukset

•
•
•

Kyllä
Kyllä
Kyllä
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Palkkaturva

Kyllä

Palvelurahat, tipit, juomarahat yleisöltä verotuksen mukaan

Kyllä

Peruspalkka

• tunti-, kuukausi- ja urakkapalkka, urakkapohjat jne.

Kyllä

Provisio

Kyllä

Rekrytointipalkkio, vinkkipalkkio

olevalle työntekijälle maksettu
•työsuhteessa
•ulkopuoliselle maksettu

Kyllä
Ei

Rojalti, käyttökorvaus

Ei

Sairausajan palkka, työnantajan maksama

Kyllä

Sairauskassan maksama lisäpäiväraha

Ei

Säästöhenkivakuutus

työntekijälleen ottaman, yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja säästöhenkivakuu•työnantajan
tuksen maksujen veron ennakonpidätyksen alainen osuus lukuun ottamatta kuolemanvaravakuutusta

Kyllä

Tuotantopalkkio, tuotantolisä

Kyllä

Työharjoittelu, jos työntekijä on työsuhteessa

Kyllä

Työharjoittelu, työkokeilu, työelämäkokeilu

•jos työmarkkinatuella: ei työsuhdetta

Ei

Työllistämistuen avulla palkatun työntekijän kokonaispalkka

•työllistämistuki, yhdistelmätuki

Kyllä

Työsuhdematkalippu

•verotettavalta osalta

Kyllä

Täydennyspäiväraha

•työpaikkakassasta

Kyllä

Vakuutuspalkka ulkomaille lähetetylle työntekijälle

vakuutetut
•pakollisesti
•vapaaehtoisesti vakuutetut

Kyllä
Kyllä

Voittopalkkio-osuus

•käteisenä nostettu henkilöstörahastosta

Ei

Voitto-osuus, voitonjakoerä yms.

Ei

KYSY LISÄÄ

Lisätietoja työeläkkeistä saat verkkosivuiltamme www.elo.fi.
Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 020 694 730.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
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